
Statut fondu Rozvoje dostupného bydlení na území hlavního města Prahy 
 

 
Zastupitelstvo hlavního města Prahy zřídilo na základě § 59 odst. 2) písm. l) zákona 
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů, fond Rozvoje dostupného 
bydlení na území hlavního města Prahy (dále jen fond), jako trvalý fond, kde budou 
evidovány příjmy z prodeje bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy městským 
částem hl. m. Prahy, převedené ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy. 
 
Dostupným bydlením jsou pro účely tohoto Statutu považovány byty a ubytovací jednotky, 
které byly pořízeny nebo jsou provozovány s využitím veřejných prostředků a naplňují níže 
uvedené charakteristiky: 
 

1) nájemné je v nich nižší než tržní  
2) jsou pronajímány prostřednictvím administrativní aplikace sociálních kritérií nebo 

kritérií veřejného zájmu - tedy nikoliv na bázi tržních mechanismů (schválená Pravidla 
pronájmu a prodlužování doby nájmu bytů a ubytovacích místností v objektech HMP 
nesvěřených MČ a schválená Pravidla jednotlivých MČ) 
 

 
Čl. 1 

Účel fondu 
 
Účelem fondu je využití příjmů z prodeje bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy 
městským částem hl. m. Prahy, převedených ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy (po 
odpočtu daně z příjmů), příp. dalších příjmů z rozpočtu hl. m. Prahy, na rozvoj a zkvalitnění 
dostupného bydlení a pobytových kapacit sociálních služeb na území hl. m. Prahy. 

 
Čl. 2 

Tvorba fondu 
 
Fond je tvořen příjmy z prodeje bytových domů nesvěřených Statutem hl. m. Prahy 
městským částem hl. m. Prahy, převedenými ze zdaňované činnosti hl. m. Prahy za rok 2014 
(§ 5, odst. 2, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů) a v  následujících  letech   (§ 5,  odst. 2,  písm. b)  a c)  zákona  č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) do rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím 
položky 4131 po odpočtu daně z příjmů a dále neúčelovými příjmy, převedenými ze 
zdaňované činnosti hl. m. Prahy do rozpočtu hl. m. Prahy prostřednictvím položky 4131. 
Převod finančních prostředků do fondu bude proveden v jedné etapě, a to v rámci výsledků 
hospodaření do 31.7. daného roku za rok předchozí.  
Zdrojem fondu jsou i úroky přijaté na účtu fondu. 
 
 

Čl. 3 
Schvalování použití prostředků fondu a jeho správa 

 
Při schvalování použití prostředků z fondu bude v maximální možné míře přihlédnuto jak 
k platnému Strategickému plánu hl. m. Prahy, koncepcím a metodikám hl. m. Prahy, tak k 
aktualizovaným analýzám bytové a sociální potřeby hl. m. Prahy i městských částí. 
 
Věcně příslušným odborem Magistrátu hl. m. Prahy k fondu je odbor bytového fondu 
Magistrátu hl. m. Prahy. 

 
 



Čl. 4 
Použití prostředků fondu 

 
Prostředky fondu je možno použít na údržbu a opravy bytových domů, bytů, ubytovacích 
zařízení a ubytovacích jednotek (za účelem dostupného bydlení) v majetku hl. m. Prahy a na 
údržbu, opravy, rekonstrukce a přístavby domovů pro seniory, domovů se zvláštním režimem 
a další pobytové kapacity sociálních služeb. U rozvoje dostupného bydlení a pobytových 
kapacit sociálních služeb na území hl. m. Prahy se bude jednat především o investiční akce, 
které mají charakter: 

• výkupů pozemků a budov za účelem výstavby dostupného bydlení, 

• projektové přípravy a výstavby objektů pro účely dostupného bydlení nebo výstavby 
pobytových kapacit sociálních služeb, 

• modernizace, rekonstrukce stávajících bytů v majetku hl. m. Prahy nebo pobytových 
kapacit sociálních služeb 

• přestavby objektů v majetku hl. m. Prahy na dostupné bydlení nebo na pobytové 
kapacity sociálních služeb 

• administrativní a koncepční přípravy pro možné zahájení bytových projektů na 
pozemcích v majetku hl. m. Prahy. 

 
Výjimečně je možné poskytnout investiční transfer příspěvkové organizaci (dle § 31, odst. 1. 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), která zajistí (dle § 
31, odst. 2. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) zvýšení 
počtu míst určených k dostupnému bydlení nebo zvýšení pobytových kapacit sociálních 
služeb. 
 
Prostředky fondu musí být využity pouze k účelu, pro který byly schváleny.  
 

Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

 
Zdrojem fondu je i zůstatek tohoto fondu k 31. 12. předcházejícího kalendářního roku.  
Peněžní fond byl zřízen ke dni 1. 3. 2015. 
Tento statut nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 

 
 


